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E l notari Isidre Bar-
tumeu és nou doc-
tor en Dret Cons-
t i t u c i o n a l . L a
presentació de la se-

va tesi doctoral a l’aula magna
de la Universitat de Barcelona
es va convertir en un acte de su-
port de la societat política, eco-
nòmica i civil del Principat. El

copríncep episcopal, Joan-En-
ric Vives, i el cap de govern
d’Andorra, Xavier Espot, van
ser els assistents més destacats
de les més de 200 persones que
hi van ser presents.
La tesi, titulada “Els coprín-

ceps en el desenvolupament ins-
titucional del Principat d’Andor-
ra, des del Senyoriu feudal fins a
l’Estat sobirà, de dret, democrà-
tic i social”, va obtenir la qualifi-
cació d’excel·lent cum laude de

part del tribunal, que va presi-
dir el degà de la Facultat de Dret
de la UB Xavier Pons. El treball
elaborat per Bartumeu consti-
tueix una obra docta i comple-
ta, fruit de la labor exhaustiva i
meticulosa de recerca, que apro-
fundeix en la rellevància dels
coprínceps i en els antecedents
que han permès que Andorra es
convertís en un Estat sobirà.
En la tesi, Bartumeu aborda el

nexe de les institucions andor-
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LA CLASSE POLÍTICA I ECONÒMICA ANDORRANA ACOMPANYA EL NOTARI, NOU
DOCTOR EN DRET CONSTITUCIONAL, EN LA PRESENTACIÓ DE LA SEVA TESI PER LA UB

AMB AQUESTA FUSIÓ, LA FACTURACIÓ DEL PRIMER GRUP
BANCARI DEL PAÍS ASSOLEIX ELS 24.000 MILIONS D’EUROS

Isidre Bartumeuobté l’excel·lent
cum laude en la seva tesi doctoral

Crèdit Andorrà
culmina l’absorció
deVall Banc

ranes amb el Coprincipat “com
a conceptualització privativa
del règim propi d’Andorra, con-
figurat progressivament a partir
de l’època medieval, en el feuda-
lisme clàssic entre els segles XI i
XIII”. Bartumeu va defensar que
el desenvolupament institucio-
nal del Principat durant més de

Deu empreses i per-
sonalitats han estat
els guanyadors dels
premis CEA 2022,
atorgats per la Con-

federació Empresarial Andorrana
(CEA), amb el patrocini de Crèdit
Andorrà. Els guardons, que van
començar a atorgar-se el 2016, te-
nen caràcter bianual i s’han ce-
lebrat enguany a l’Sport Hotel
Village de Soldeu amb la presèn-
cia del cap de govern, Xavier Es-
pot, i del president de la CEA,Ge-
rardCadena.
Les deu categories de premis

són sostenibilitat, emprenedoria
i/o innovació, projecció interna-
cional, empresa inclusiva, trajec-
tòria empresarial, reconeixement
personal a la promoció de lamar-
ca Andorra, microempreses, pro-
moció de la igualtat i reconeixe-
ment a persones pioneres del país.
En aquesta edició s’hi ha sumat
un nou guardó a aquelles empre-
ses que promouen el talent sènior.
Els premis els van lliurar represen-
tantsdelspatrocinadors.
Tag Systems va obtenir el premi

d’empresa inclusiva. Van recollir
el guardó Assumpció Majoral,
directora general, i JosepMaldo-
nado, responsable de recursoshu-
mans. El reconeixement posa en
valor la funció empresarial en fa-
vor de la inclusió laboral de perso-
nes ambdiversitat funcional.
El premi d’autònoms i microe-

mpreses va recaure en And Be-
er. Ivan Garcia, el seu director
executiu, va recollir el guardó.
El nou distintiu d’aquesta edi-
ció, el premi Talent Sènior +50,
va recaure en la Cooperativa In-
terurbana Andorra.Gabriel Da-
llerès, president i gerent de Co-

opalsa, va ser l’encarregat de
recollir el premi.
La promoció de la igualtat va ser

el distintiu que va premiarCtrasa.
L’especial reconeixement als pio-
ners d’Andorra va recaure en lafi-
gura de Pere Besolí, i el guardó
FEDAa la sostenibilitat va ser con-
cedit alGrup l’Homedel Sac.
Univers Bomosa va ser la compa-

nyiaquevaobtenirelpremiAndor-
ra Recerca + Innovació a l’empre-
nedoria i/o innovació. El seu CEO,
ManelGarcia, va recollir el guar-
dó que reconeix la implementació

amb èxit d’una idea nova, servei o
producte. En la categoria de pro-
jecció internacional la guanyadora
vaserCommençal.Enaquestamo-
dalitat es premia les empreses que
aconsegueixendesenvolupar la se-
va activitat empresarial per diver-
sos llocsdelmón.
El distintiu a la trajectòria em-

presarial va tenir com a desti-
natari al Grup Calbó. El director
manager de l’Sport Hotel Ressort
& Spa, José María Bonet, va ser
l’encarregat de rebre el premi que
destaca les empreses que durant
la seva trajectòria han demostrat
solvència i coneixements per ser
un referent aAndorra.
Finalment, el premi de la cate-

goria reconeixement personal a
l’activitat de promoció de la mar-
ca Andorra va distingir l’esquia-
dor andorrà Joan Verdú. Aquest
premi el decideixen els socis de la
CEAmitjançant vot telemàtic.

L’ACTE DE LA CEA VA ATORGAR DEU GUARDONS, INCLÒS UN DE NOVA CREACIÓ
QUE DISTINGEIX EL TALENT SÈNIOR A LES PLANTILLES DE LES EMPRESES

Premis de laConfederació
Empresarial Andorrana
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Crèdit Andorrà, el
primer banc del
país, ha comple-
tat la fusió per ab-
sorció de Vall Banc

mitjançant la formalització
notarial de l’operació, després
d’haver obtingut les precepti-
ves autoritzacions dels orga-
nismes supervisors correspo-
nents. Complert aquest últim
pas, totes dues entitats s’han
transformat en un sol banc.
Amb aquesta mesura, la po-

sició de Crèdit Andorrà és
d’una notorietat més gran en
el mercat financer andorrà, ja
que incorpora aproximada-
ment 1.900 milions d’euros del
volum de negoci de Vall Banc.
La seva posició de lideratge,
reforçada amb aquesta opera-
ció, fa guanyar enters a Crèdit
Andorrà en el segment de la
banca privada.
D’aquesta manera, la fac-

turació del Grup Crèdit An-
dorrà se situa al voltant dels
24.000 milions d’euros. Aques-
ta xifra s’ha vist incrementa-
da tant per l’absorció de Vall
Banc com per la compra re-
cent de GBS Finances Invest-
capital A.V. a Espanya. El vo-
lum de negoci del grup supera
àmpliament les previsions que
l’entitat andorrana tenia fixa-
des en el seu pla estratègic per
a 2021-2023.
El conseller executiu i di-

rector general de Crèdit An-
dorrà, Xavier Cornella , va
af irmar que la culminació
d’aquesta fusió “significa la
consolidació del lideratge de
Crèdit Andorrà dins la pla-

ça andorrana, ens dona més
projecció en l’àrea de la ban-
ca privada i impulsa el crei-
xement del negoci comercial
i el de les assegurances”. En
opinió del primer executiu
de l’entitat, “ara som un banc
més fort i amb més futur”.
Els clients que procedeixen

de totes dues entitats comp-
taran a partir d’aquest mo-
ment amb una oferta de valor

focalitzada tant en la ban-
ca comercial com en la di-
visió de banca privada i as-
segurances. El Grup Crèdit
Andorrà manté la seva voca-
ció de ser una entitat pionera
tant en l’oferta de productes
i serveis com en el procés de
transformació digital.
Així mateix, l ’entitat afe-

g irà una of icina dedicada
al servei de banca privada a
l’edifici que fins aquest mo-
ment ha estat la seu social de
Vall Banc a Escaldes-Engor-
dany. L’acord d’adquisició de
Vall Banc per part de Crèdit
Andorrà es va fer públic el 26
de setembre del 2021 i l’11 de
febrer del 2022 es va formalit-
zar la compra de la totalitat
del capital social de Vall Banc
en execució de l’acord.

Els premis
reconeixen les
empreses que
promouen, entre
d’altres, la igualtat,
la inclusivitat o l’R+D

Xavier Cornella,
director general
de Crèdit Andorrà:
“Ara som un banc
més fort i amb
més futur”

Xavier Espot, a l’esquerra, i Gerard Cadena

1.000 anys ha estat vinculat a la
interacció dels coprínceps i als
òrgans de govern de base popu-
lar i “és la raó última de l’exis-
tència històrica d’un petit país
enclavat entre dos grans estats
i també de la progressiva confi-
guració com a entitat diferent,
entitat independent i sobirana”.

El notari Bartumeu durant la defensa de la seva tesi doctoral


